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TEN GELEIDE 
 

Met veel sportiviteit starten wij 2016. En op 20 maart schieten wij uit 
onze sloffen voor een 23ste Free to run en een 4de start to walk .  
Moedig familieleden en vrienden uit met ons mee te doen, daag hen 
zelfs eens uit. 
 

Het bestuur van Zonnestraal vzw en de bestuursploeg van ARS wil 
iedereen bedanken voor de grote opkomst ter gelegenheid van onze 
eerste Kerstfakkeltocht.  
 

Ondanks de sterke wind en de modder werd het toch de warmste 
avond voor Music for live. Er is ook aandacht voor kwetsbare groepen 
en geven hierin als sportgroep een voorbeeld. We weten maar al te 
goed hoe broos het leven kan zijn. 
 

Lieve Roseleth vooraan te zien lopen is een beeld dat wij niet meer 
zullen te zien krijgen. Haar overlijden op 17 december 2015 was een 
schok voor ons. Velen onder ons brachten haar op 26 december, 
tweede kerstdag een laatste groet in de parochiekerk St.- Michiel te 
Hekelgem.  
 

We waren ook getroffen door de pakkende en typerende getuigenis 
van haar broer Henri, uitgesproken tijdens de plechtige Eucharistievie-
ring.  
We hielden eraan deze mooie woorden in “Ons Loperke” af te druk-
ken, als blijvende herinnering aan Lieve die wij steeds zullen missen. 
                                                                         Leo 
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Aandenken aan Lieve Roseleth 
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 Woorden uitgesproken door haar broer Henri tijdens de uitvaartdienst. 
 

De persoon en het leven van Lieve schetsen in een notendop; ’t is niet 
gemakkelijk maar wij gaan het proberen. 
49 jaar mocht ik de ‘compagnon de route’ (reisgezel) zijn van Lieve. We 
gingen weliswaar ieder onze eigen weg, maar Lieve bleef nooit ver weg uit 
de buurt. 
 

Iedereen die Lieve gekend heeft weet dat Lieve een grote portie verstand 
en vooral gezond verstand meegekregen heeft.  
Broers en zus waren het in hun jeugd al snel eens : méér dan de helft van 
’t verstand was toebedeeld aan Lieve. 
 

Maar dat verstand van Lieve kwam ons goed van pas en we maakten er 
ook gretig gebruik van : moeilijke vraagstukken, stellingen, Latijn …. over 
aan Lieve. 
Ook onze kinderen wisten snel de weg naar Lieve te vinden : x en y – 
onbekenden (Kaat); parabolen en integralen (Marie), de flopcadeaus  
(Ilse – gezond verstand van Lieve). 

 

Lieve heeft als leidinggevende een boeiende en veeleisende carrière opgebouwd in de telecommunicatie-
sector bij Alcatel-Lucent en Belgacom/Proximus. Hierdoor heeft ze hele delen van de wereld gezien : Cali-
fornië, Texas, Mexico, Oslo, Madrid, Stuttgart, Milaan, Indië, Singapore ……  
Ook al was Lieve voor weken en maanden in ’t buitenland : ze was nooit ver weg. Zij volgde het reilen en 
zeilen van de familie op het thuisfront, wij volgden haar. 
  

Naast haar verstand had Lieve ook een groot hart.  
Oma en opa, broers en zus, neven en nichten, die kwamen bij Lieve op de eerste plaats; voor zichzelf 
voorzag ze de tweede plaats. Lieve wist wanneer ze kon helpen en het moest haar niet gevraagd worden; 
ze pikte het op en ze deed het. En zonder veel poeha. 
 

‘Zorgzaamheid om anderen’ is Lieve haar drijfveer. 
‘Zorgzaamheid om onszelf’ kennen we allemaal; maar ‘zorgzaamheid om onze naasten’ is toch 
van een hogere orde. Een mooie eigenschap die van een mens een schoon mens maakt. 
  

Iedereen die Lieve gekend heeft weet dat Lieve karakter had. Ze kon ‘figuurlijk’ door een muur gaan. Indien 
ze voor zichzelf doelen stelde dan ging ze ervoor en bereikte ze die ook (deadline’s op werk, het bereiken 
van Alpentoppen of berghutten, …..). 
 

De vrienden van de Affligemse recreatiesporters kunnen getuigen dat Lieve niet graag ín de groep liep; ze 
moest de kop hebben. En van een grote groep maakte ze graag twee of drie groepjes. Als ik aan Lieve 
vroeg waarom niet in één groep lopen antwoordde ze steevast : ‘’t is veiliger in ’t verkeer met drie groepjes 
lopen dan in één grote groep”. 
Lieve heeft daar wel een punt, maar beste vrienden recreatiesporters, geloof me, ze had er plezier in :  
’t mocht vooruit gaan. Lopen was voor Lieve de ultieme ontspanning. 
    

Als we die puzzelstukjes nu eens samenleggen dan kunnen wij – als familie – wel stellen dat Lieve ons al 
die tijd maar mooi uit de wind gezet heeft. 
 

Lieve trok de kop van ons peleton, ving de kopwind op, ze was onze wegkapitein. En voor ons werd heel 
wat makkelijker. En wij ? Wij fietsen ook, maar wel in ’t zog van Lieve. 
  

En Lieve volgde de weg zoals die ons meegegeven is door onze opvoeding die we kregen van oma en 
opa.  
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 Weetjes 

En dat gaat Lieve nu niet meer doen.  
Nu gaan we zélf de kop trekken, zélf de richting bepa-
len, de weg kennen we, de lijnen zijn uitgezet.  
De wind vangen we nu zelf en gaat het bergop dan 
gaan we het deze keer voelen. 
 

MAAR Lieve bij de pakken blijven zitten; dat is niets 
voor Lieve. Dat geloven wij niet!  
Dat ligt niet is haar karakter, noch in haar tempera-
ment. 
Volgens mij kruipt Lieve vanachter op onze fiets en 
rijden we vanaf nu met tandems. 
En Lieve die zal duwen en stoempen als het bergop 
gaat. 
 

Maar het stuur moeten we nemen, de richting volgen, 
anders zal Lieve de benen stilhouden, en dat gaan 
we geweten hebben! 
 

Zoals Oma nooit weg geweest is, zo zal Lieve ons 
ook nabij blijven. 
 

Lieve was in haar denken en doen vaak rechtvaardig 
– rechtlijnig en correct. 
  

Zij kon beslissen. 
 

Ze had een uitspraak die ze – soms op een lach, 
soms ernstig – graag hanteerde : 
‘’t Is hoe dat het is en het blijft zo !’. 
 

Ik denk dat Lieve vandaag zou zeggen : ‘’t Is hoe dat het wás en het blijft zo !’. 

Velen zitten in een dipje na die drukke feestdagen. Toch geven onze lopers niet op en beginnen ze gewoon 
weer opnieuw te joggen.  
 

Bjorn en Mark zijn altijd de koplopers van de groep 10+, maar dit wil niet zeggen dat ze er niet bij horen! We 
zijn trots dat zij nog met ons willen meelopen. 
 

Geert is sinds vorig jaar heel competitief. Hij heeft namelijk een marathon uitgelopen. Proficiat met die knap-
pe prestatie! 
 

Wist je dat Luc bijna twee meter groot is en dat zijn bijna even grote dochter vorig jaar 20 kg afgevallen is?  
 

Eric is tijdelijk gestopt met lopen en geniet met volle teugen van motorritjes in de streek.  
 

Nog niet zo lang lopen er drie vriendinnen mee met een gemeenschappelijk doel:  hun snelheid opbouwen 
tijdens een afstand van 10 kilometer. Ze zijn supercompetitief! 
 

Wist je dat vele mannelijke lopers er niet tegen kunnen als vrouwen hen voorbijsteken tijdens het lopen? 
Voor hen voelt dit aan als een grote nederlaag. Dus vrouwen, af en toe een man voorbijspurten is goed om 
hun ego niet te strelen! 
 

Bea en Riet trekken zich niets aan van het tempo van de 10+ en lopen gewoon hun eigen tempo. Zo moet 

dat zijn! 
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Wandelgedicht 

 
‘k Heb de koffie al gezet, 

Mijn boterham belegt. 
Straks trek ik mijn botinnekes aan, 

om wandelen te gaan. 
De buienradar heb ik al gecheckt, 

men spullen klaar gelegd. 
Nu nog het rugzakje vullen, 

met levensnoodzakelijke spullen.  
Wat heb je zoal vandoen? 

Paraplu, muts en handschoen. 
En… de reserve “string”… 

 

Op TV zonder aanstellerij, 
was het de weerman die zei: 

“voortaan valt de lente in de winter, 
zo heeft de a.r.s. sporter,  géén hinder”. 
Dus géén excuses: te nat of de koud, 

Het  was, weder, waar een sporter van houdt. 

 

Het werden drukke weken… 
We trokken ons los, 
In Liedekerke bos. 

Sinterklaas stond ons op te wachten, 
want hij had dit jaar géén klachten. 

Daarom heeft hij soep en snoep geschonken, 
en de braafsten hebben met een klare geklonken. 

Zelfs een boddingske ging erin, 
geschonken door een sportieveling. 

De fakkeltocht eiste wat kracht, 
Maar heeft 1122 € opgebracht. 

Ludieker was de kerstloop, 
wandelen en joggen voor vrede en hoop. 

Ongegeneerd door Hekelgem lopen 
Zang, zingen,…. 

Sexy kerst- mannen en vrouwen 
Je moest hun zien om van te houen 

 
O, bijna vergeten…. 

Van die string…, wil je daar iets van weten? 
Alléén Leo of één van zijn metgezellen, 

Mogen dat vertellen. 

                                                                                                    Marleen 
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Trans Andes motor challenge 

“Er zijn bij onze zondag wandelaars onverschrokken avonturiers,  
dat bewees vriend Johan Chanet met zijn deelname aan de Trans Andes Motor Challenge.  

Hier volgt een eerste gedeelte van zijn verslag.” 

November 2015 
 

Eigenlijk begon het allemaal toen ik in het najaar van 2008 het 
reisprogramma “De Bende van Wim” volgde op het toenmali-
ge VRT1. Deze manier van reizen met een paar goede vrien-
den en met de motor sprak mij aan. Ik had in mijn jeugd nog 
met de brommer rondgetourd en af en toe met de motor van 
mijn een van mijn broers mee gereden op offroad parcours. 
Toen een tijd later “Los Easy Riders”, de motorreis door Zuid 
Amerika van Arnaut Raskin (de bezieler van de mobiele 
schooltjes voor thuisloze kinderen in Zuid-Amerika) en Paul 
van Rooy (televisiemaker) uitgezonden werd, begon het op-
nieuw te kriebelen. Intussen was een oude jeugdvriend en fervent motorrijder een paar keer met mij mee-
gereisd met de zeilboot. Tijdens onze zeiltocht in Tahiti (Frans Polynesië) kwamen we min of meer overeen 
dat we samen een grotere motorreis zouden maken. Om ons een idee te kunnen geven van hoe het zou 
kunnen zijn begonnen we met ons in 2013 aan te sluiten met een 4x4 terrreinwagen bij een georganiseerde 
motorreis in Cambodja. We vonden deze manier van reizen waarbij je door landschappen en plaatsen rijd 
waar geen gewone toerist ooit komt en het contact met de lokale bevolking zo geweldig dat we meteen 
besloten ons verder in te lichten over de TransAndes Motor Challenge waar we van de deelnemende mo-
tards veel gehoord hadden. Het bleek ook al snel dat het mij aan de nodige ervaring ontbrak om een derge-
lijke onderneming tot een goed einde te brengen. Daarom kocht ik in mei 2014 een tweedehandse BMW 
F650 GS. Deze motor was geschikt voor de gewone weg en tevens, door de langere vering, geschikt voor 
slechte wegen. Hiermee reed ik zoveel mogelijk wanneer het weer het toeliet en reden we een aantal meer-
daagse trips in de Ardennen en Noord Frankrijk. Uiteindelijk had ik ongeveer 10000 km recente ervaring 
opgedaan voor ik vertrok naar Zuid-Amerika. Onze reis begon in Peru, ooit het hart van het rijk van de 
Inca's, waarvan Cuzco de hoofstad was. De tegenwoordigen hoofstad is Lima. Tussen 1879 en 1883 vocht 
Peru de Salpeter Oorlog uit met Chili welke het verloor en twee provincies moest afstaan aan Chili. Wij 
bezochten enkel het zuiden van Peru vanuit Arequipa. Hierna volgt de tekst van mijn dagelijkse blog die ik 
voor vrienden en familie bijhield. 
 

Voorwoord  
Ik neem samen met 2 Belgische vrienden, Marc en Free, deel aan de TransAndes Motor Challenge van 11 
november 2015 tot 2 december 2015. Verder zijn er nog 5 Nederlandse en 6 Engelse deelnemers. We 
worden begeleid door een gids (motorrijder) en krijgen assistentie van een 4x4 terreinwagen met aanhang-
wagen, bestuurd door een mecanicien, om de bagage, reserveonderdelen en eventueel een kapotte motor 
te vervoeren indien nodig. Deze motorreis wordt georganiseerd door Travel2Explore uit Breukelen, Neder-

land in samenwerking met Peru Motors en Bolivia 
Motors. Dit is een toeristische rondreis en geen wed-
strijd. De nadruk ligt ook vooral op motorrijden. 
 

Vandaag wordt de langste dag. We wachten nu in 
Madrid op onze vlucht naar Lima kort na middernacht. 
Daarna een goede 12 uur tot Lima. Vandaar nog een 
binnenlandse vlucht naar Arequipa. Totale reisduur 
vanaf thuis tot het hotel in Arequipa is meer dan 30 
uur. 
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Aankomst in Arequipa 
 

Na de transatlantische vlucht van een goede 10000 km tot Lima gaat het vandaar verder door naar Arequpa. 
Bij aankomst in het hotel staan de motoren klaar.  
Het is hier plaatselijke tijd nu ongeveer middag. 
Er is dus nog tijd voor een bezoek aan de Plaza de Armes 
voor de briefing van 20 uur. 
En daarna nog voor een lekkere maaltijd.  
Na de briefing en kennismaking met de andere deelnemers 
gaan we doodmoe naar bed. Helaas worden we rond 1 uur 
al terug wakker door het tijdsverschil van 6 uur. 
 

Dag 1,  
Arequipa (2330 m) tot Cabanaconde (3300m) afstand 265 km Rond 8 uur nemen we de motoren in ont-
vangst. Ik heb een BMW F650gs van het nieuwer model dan die van mijzelf. We zijn uiteindelijk met 15 
motoren. Na veel passen en duwen toch al die bagage in en op de pickup truck gekregen. De chauffeur kon 
er nog maar net bij. Rond 9 uur vertrokken. Met de ganse bende de stad uit geraken was al niet simpel. Het 
verkeer is hier bijna zo chaotisch als in Azië. Daarna via geasfalteerde wegen een 100 tal km door de An-
des. Heel indrukwekkend.  
Na de lunch hadden we nog 165 km gravel wegen voor de boeg. Mijn langste gravelrit ooit. Iedereen rijdt 

zijn eigen tempo tussen de gids en de volgwagen en 
op regelmatige tijdstippen wordt er gewacht. Ik kom 
steeds bij de 3 à 4 laatste aan maar het gaat goed. 
Het is wel vermoeiend. We zijn 2 keer over meer dan 
4000 m gereden en logeren uiteindelijk op ongeveer 
3300 m. Ik heb mijn motor een 10 tal meter verder 
geduwd met de hand en was al helemaal buiten 
adem. Het is vooreerst dat ik een dergelijk door een 
dergelijk hooggebergte gereden heb, absoluut de 
moeite waard. Het hotel in Cabanaconde is OK, het 
avondeten ook. Het wifi werkt echter van heel slecht 

tot niet. Ik zal dit dus de volgende keer moeten doorsturen. Iedereen heeft ons aangeraden voorzichtig te 
zijn op deze nogal avontuurlijke reis. Dat doen we natuurlijk maar uiteindelijk blijkt het hier een stuk veiliger 
dan in Parijs. 
 

Dag 2, 
Cabanaconde (3330m) naar Chivay(3600m) Afstand 60 km De hoogte blijft toch zorgen voor een lichte 
hoofdpijn en extreme vermoeidheid bij de minste inspanning. Veel water drinken, een Dafalgannetje en 
rustig aan doen brengen raad. De rit van vandaag is kort in vergelijking met gisteren. Na een ritje van een 15 
tal km over asfalt bezoeken wij de Colca Canyon. Door het heldere weer bij Cruz del Condor (3800m) heb-
ben we het geluk een 10 tal condors van kort bij te kunnen bewonderen. Deze majestueuze vogels zweven 
vooral op de thermiek in het gebergte en kunnen naar verluidt op een 
dag wel 1000 km afleggen. De Colca Canyon is volgens de Peruanen 
de diepste ter wereld, alhoewel het er vanaf hangt aan welke kant je 
meet. Hij is in elk geval dieper dan de Grand Canyon in de VS. 
Wij rijden verder nu over een 25 tal km gravel wegen door de Colca 
vallei. In deze vallei kan je de door de Inca's aangelegde terrassen met 
hun irrigatiesysteem dat nu nu nog altijd werkt zien. Daarna door naar 
Chivay waar we rond de middag aankomen en na de lunch allen gaan 
baden in een inrichting met natuurlijke warmwaterbronnen. 
Aangezien ik terug last heb van hoofdpijn en een rood verbrand hoofd 
wegens er niet aan gedacht dat de zon hier stevig brandt, sla ik het 
avondeten over en ga direct naar bed. 

Wordt vervolgd 
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 Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters 

Pas is ons jogcriterium afgelopen of onze agenda kondigt voor 2016 al een nieuwe uitgave aan.  
 

In totaal namen 42 lopers deel aan ons criterium 2015 alwaar De Nil André de uiteindelijke winnaar werd 
met een deelname aan 26 van de 29  jogging’s.   
    

Winnaar in het klassement voor de meest gelopen kilometers tijdens ons criterium 2015 werd Van Den 
Brande Eric met 167,9 km.  
 

Om deel te nemen aan het criterium 2016 volstaat het nu ook om aan zoveel mogelijk wedstrijden uit onder-
staande lijst deel te nemen.   
 

Elke deelname aan een wedstrijd van dit criterium levert één punt op. De enige vereiste is dat men moet 
ingeschreven staan onder onze clubnaam ARS en de wedstrijd moet uitgelopen worden.   
 

Medewerkers op onze jaarlijkse Affligemloop hebben eveneens recht op één punt.  
   

Op het einde van het jaar tijdens onze Kerstloop wordt de winnaar dan gehuldigd en ontvangt deze een 
beker.  
 

De lopers die deelnemen aan 24 wedstrijden ontvangen een sweater in de 
kleuren van ARS en de lopers die deelnemen aan 15 wedstrijden een hydrobelt. 
 

Ook in 2016 nemen we met onze Affligemloop deel aan het Dendercriterium.   

Hierbij zijn 14 wedstrijden aangesloten.   

Meer info hierover is te vinden op de website 

www.dendercriterium.be  

Plaats Naam Score 

1 Jacobs Stephanie 1 

1 Van Hemelrijck An 1 

1 Van Bellingen Stefan 1 

1 Vermeiren Geert 1 

1 Van Den Brande Eric 1 

1 De Graeve Nathalie 1 

1 Vermeiren Hugo 1 

1 Van Der Borght Marc 1 

1 De Nil André 1 

1 Ponnet Sabine 1 

1 Beeckman Anita 1 

1 Stassijns Hans 1 

1 Verpaelt Betty 1 

 Stand regelmatigheidscriterium 

http://www.dendercriterium.be
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 WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2016  

Opgelet, sommige data  kunnen nog veranderen!!!  

Datum Jogging Plaats 

Zondag 17 januari 2016 Dirk Martens Corrida Aalst 

Zondag 20 maart 2016 SolidPharmaRun Essene 

Maandag  28 maart 2016 10de Roosdaalse Molenjogging Roosdaal 

Zondag 3 april 2016 4de “Den Bos Rond” Ternat 

Zaterdag 23 april 2016 35ste Hyacintenloop Hallerbos 

Zondag 22 mei 2016 31ste Dwars door Ninove Ninove 

Donderdag 5 mei 2016 23ste Denderloop Liedekerke 

Zaterdag 7 mei 2016 Brasserrun Schepdaal 

Zondag  15 mei 2016 3ste Plantentuinjogging Meise 

Zondag 29 mei 2016 20ste Vredesboomprijzenjogging Lebbeke 

Zaterdag 4 juni 2016 19 de ’t Hol op Wambeek Wambeek 

Zaterdag 4 juni 2016 Roadjogging Haaltert 

Zondag 5 juni 2016 Faluintjesjogging Meldert 

ZATERDAG 11 JUNI 2016 7DE AFFLIGEMLOOP AFFLIGEM 

Zaterdag 25 juni 2016 5de  Achilles Natuurloop Opwijk 

Zondag 19 juni 2016 Kriebeljogging Lebbeke 

Zaterdag  juli 2016 21ste  Guldensporenjogging Opwijk 

Donderdag 21 juli 2016 33ste Dender- en Scheldejogging Dendermonde 

Vrijdag 29 juli 2016 Solidariteitsjogging Welle 

Zaterdag 30 juli 2016 19de “De Ulrikse 10” Sint-Ulriks-Kapelle 

Vrijdag juli 2016 21STE  Katharinajogging Sint-Katherina-Lombeek 

Vrijdag 12 augustus 2016 6de Stratenloop Denderleeuw Denderleeuw 

Zondag 10 juli 2016 Tovenaarsloop Iddergem 

Zaterdag 21 augustus 2016 Steenbergjogging Erpe-Mere 

Zaterdag  3 september 2016 7de Chicken Run Meldert Meldert 

Zondag 4 september 2016 Muurchallenge Geraardsbergen 

Zondag 25 september 2016 8ste Bosmarathon Buggenhoutbos 

Zondag 25 september 2016 Groenloop Aalst 

Zondag  2 oktober 2016 Jogging Dilbeek Dilbeek 

 Zondag 13 November 2016 Vredesloop Aalst 

http://www.everyoneweb.com/jeugddienstmeise/
http://www.run4fun.be/

